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त�डाद्वारे होणार्या ककर्रोगाचा जाग�तक �दवस
इंडोको रे मेडीज तफ� ककर्रोगसंबंधी जागरुकता अ�भयान
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मुंबई,२६जुलै २०१७ : �द. २७ जुलै हा �दवस, “त�डाद्वारे होणार्या ककर्रोगाचा जाग�तक �दवस”, म्हणून ओळखला जातो. भारतामध्ये याचे

प्रसारण खप
ू झपाट्याने होत आहे . इंडोको रे मेडीज �ल. या मंब
ु ई िस्थत औषध कंपनीने या ककर्रोगाला आळा घालण्यासाठ� मोठ्या प्रमाणात
जागरूकता अ�भयानाचे आयोजन केले असून, त्यात दे शभरातील नामवंत ककर्रोग व दं तरोग तज्�ांचा सहभाग असणार आहे . या संदभार्त

इंडोको रे मेडीज च्या वतीने �द. २६ जुलै रोजी आयोिजत केलेल्या पत्रकार प�रषदे मध्ये संपूणर् दे शभरात राबवण्यात येणार्या या अ�भयानाची

स�वस्तर मा�हती दे ण्यात आल�. याप्रसंगी डॉ.प्रशांत पवार (व�रष्ठ ककर्रोग तज्�,फोट�स हॉिस्पटल,मुंबई) यांनी प्र�तबंधात्मक उपायांद्वारे तो
बर्याच प्रमाणात कसा रोखला जाऊ शकतो याचे महत्व �वशद केले.

आज भारतामध्ये तंबाखज
ू न्य पदाथा�चे सेवन मोठ्या प्रमाणात होत आहे . दरवष� ककर्रोगाचे सुमारे एक लाख नवीन रुग्ण आढळत असून
त्यापैक� सुमारे पन्नास हजार रुग्ण या ककर्रोगामळ
ु े मत्ृ युमुखी पडत आहे त. तंबाख,ू सुपार� व मद्य हे घटक प्रामुख्याने या ककर्रोगाला
कारणीभूत आहे त. तथा�प, यावर आळा घातल्यास मत्ृ यूचे प्रमाण बर्याच प्रमाणात घटू शकते.

सवर्साधारपणे त�डाद्वारे होणार्या ककर्रोगाचे प्रमाण सवार्त जास्त आहे . सम
ु ारे ८०% रुग्णांमध्ये या ककर्रोगाचे �नदान खप
ू उशीरा होत

असल्याने त्याचे उपचार अ�तशय िक्लष्ट असतात व त्यामुळेच भारतामध्ये ककर्रोगामुळे मत्ृ युमुखी पडणार्या रुग्णांमध्ये त�डाद्वारे होणार्या
ककर्रोगाची गणना प्रथम क्रमांकाने होते.

त�डामध्ये लवकर भरून न येणार� छोट� जखम �कं वा छोट� गाठ �ह याची सरु
ु वातीची ल�णे आहे त. यामध्ये ओठ, िजभ, गाल, टाळू,

श्वसनन�लका आ�ण घसा यांना ककर्रोगाची लागण होऊ शकते व वेळेत �नदान व उपचार न झाल्यास तो घातक ठरू शकतो. त�डाद्वारे
होणार्या ककर्रोगाचे �नदान लवकर झाल्यास त्याचे उच्चारण बर्याच प्रमाणात शक्य होते असे डॉ. प्रशांत पवार यांनी स्पष्ट केले.

या रोगाचे सुरुवातीला �नदान होणे खूप गरजेचे असल्याने इंडोको रे मेडीज या औषध कंपनीने संपूणर् भारतभर खास अ�भयानाचे आयोजन केले
असून दे शभरातल्या अनेक �नष्णात वैद्यक�य �च�कत्सकांचा यात स�क्रय सहभाग असणार आहे . हे �च�कत्सक पुढे अनेक �श�बरांच्या

माध्यमातन
ू या ककर्रोगाची ल�णे कशी ओळखायची याची मा�हती दे ऊन रुग्णांचे समप
ु दे शन करतील. यासाठ� इंडोकोने काह� �वभागांची

�नवड केल� असून या रोगाने जास्त संख्येने ग्रस्त असणार्या शहरांचा प्रामुख्याने समावेश आहे . रुग्णांसाठ� खास प्र�श�ण दे खील दे ण्यात
येणार असन
ू त्याची मा�हती �व�वध माध्यमातन
ू जास्तीतजास्त गरजू रुग्णांपय�त पोहोचवण्याचा इंडोकोचा प्रयत्न असणार आहे .

"इंडोको, रुग्णांच्या वैद्यक�य जागरूकतेसाठ� क�टबद्ध असून, त�डाद्वारे होणार्या ककर्रोगाचा �बमोड कसा करता येईल याचा प्रसार �व�वध
सामािजक माध्यमांच्या मदतीने करण्याचा प्रयत्न करत आहे ", असे प्र�तपादन इंडोकोच्या व्यवस्थापक�य संचा�लका अ�दती कारे
पाणंद�कर यांनी केले.

